
Gemeente Maashorst

Markt 143 / 541 EJ Uden 
Postbus 83 / 5400 AB Uden 

Telefoon: 0413 28 19 11

E-mail: info@gemeentemaashorst.nl

1. Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer (BSN):

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Naam organisatie:

Functie binnen organisatie:

2. Activiteiten

Beschrijf het doel van de activiteiten:

Beschrijf de reden van de activiteiten:

Beschrijf de aard van de activiteiten:

3. Gegevens bronnering

Locatieadres:

Pompcapaciteit [m3/h]:

Totaal te lozen hoeveelheid [m3]:

Datum start ingebruikname:

Datum einde ingebruikname:

Datum beginstand (minimaal 1 week voor start):

Beginstand (doorgeven bij start) [m3]:

Datum eindstand (maximaal 1 week na einde):

Eindstand (maximaal 1 week na einde [m3]:

AANVRAAGFORMULIER TOESTEMMING LOZEN BRONNERINGSWATER

4. Gegevens meterstanden

Tussen pomp en lozingspunt moet een watermeter(debietmeter) geschakeld worden . De begin en eindstanden 

moeten bij zowel de start alsmede bij het eind van de bronnering worden doorgegeven aan de afdeling CCT 

van de gemeente Boekel
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5. Locatie en inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie

Lozingspunt bekend op hemelwaterriool als kolk, als huisaansluiting of anders:

Beknopte beschrijving van inrichting en uitvoering lozingsconstructie

6 Ondertekening aanvrager 

Naam:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Belangrijke informatie:

Wij verzoeken u een situatietekening toe te voegen met waarop het lozingspunt, locatie ontrekking en transport 

leidingen zijn aangegeven. Een situatietekening is noodzakelijk, anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling 

nemen.

De behandeltermijn van uw aanvraag bedraagt ongeveer 4 weken

U dient het moment van aanbrengen van de bemaling drie dagen vooraf aan ons door te geven. Uw 

contactpersoon hiervoor is Harold Logtens. harold.logtens@gemeentemaashorst.nl of 0413 28 15 72.

Lozinglocatie:

Tijdens het aanbrengen en draaitijd van de bemaling dient u een afschrift van dit toestemmingsformulier op 

locatie toonbaar te hebben. 

Milieu- en/of waterkwaliteitstoets vindt plaats door omgevingsdient Brabant Noord (ODBN)

Een toezichthouder van de gemeente komt mogelijk inspecteren en zal aanwijzingen geven. U bent verplicht 

deze aanwijzingen op te volgen.

Een zandvanginstallatie is bij elke situatie verplicht

Een ontijzeringsinstallatie kan worden geeist om oervorming in het riool te voorkomen

Aanvullende locatiespecifieke maatregelen:

Bij zichtbare vertontreinigingen van het opgepompte grondwater is het wettelijk verplicht dit te melden, nader 

te onderzoeken en dienen er passende maatregelen te worden getroffen. Uw aannemer die de bemaling voor u 

verzorgt kent deze wettelijke verplichting en zal dit voor u verzorgen.




